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In concours 472 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
De 22-8501047, winnares Quievrain 

 

Les 1: Starten met jonge duiven! 

Vrijdagavond 15 juli 2022. In het schitterende clublokaal van P.V. de Combinatie - het mag toch 

nog weleens gezegd worden - is het een zenuwachtig gekoer en een heen en weer rennen van 

jewelste in de boxen. Dat verraadt de eerste vlucht voor de meeste nog onervaren jonge duiven 

die gereed zitten voor de vlucht vanuit Quievrain. De aanwezige liefhebbers zijn zelf ook nog 

ietwat zenuwachtig. Immers, wat gaat het morgen weer worden? Direct starten met een totale 

lossing in het oostelijk gelegen Quievrain? De meesten zijn er niet helemaal gerust op. De 

meesten… Behalve onze gewaardeerde secretaris Patrick Noorman. Hij praat mee met de meute; 

“Ja, met die jongen, je weet het maar nooit. Zal weer wel niks worden”. Maar in z’n hart flakkert er 

toch een vlammetje van hoop. Het zou toch moeten kunnen? Al m’n inspanningen zullen toch niet 

voor niets zijn geweest? En terecht, zo bleek. 

Want toen zaterdagochtend de eerste meldingen van aankomsten van jongen binnenkwamen, 

hadden we Patrick nog even niets gehoord of gelezen op de app.  



Niet verwonderlijk overigens want daar had hij absoluut geen tijd voor. Bovendien regende het bij 

Patrick in Serooskerke. Ja, duiven wel te verstaan. In twee minuten tijd stonden er acht duiven 

genoteerd die zich alle acht binnen de eerste tien van de verenigingsuitslag nestelden. In de CC 

Walcheren tegen 1487 duiven was dat niet anders. En in het samenspel West tegen 2603 duiven 

waren het er zeven. In elk van deze uitslagen te beginnen met 1 t/m 4. Absolute suprematie en 

wegzetten van de rest van de deelnemers. Klasse!! 

Iets                                                                                                                                                                                      

Als je duiven hebt en je wilt goed presteren dan moet je er wél iets voor doen! Nou.., iéts. Veel 

moet je ervoor doen of laten! Dat weet Patrick als geen ander en handelt daar ook naar. Hij ‘laat’ 

er meerdere uren slaap voor en ‘doet’ de duiven al in de mand en de auto als de meesten nog diep 

in slaap liggen te dromen van successen die misschien wel niet gaan komen. De wekker vanaf 

april/mei al om 04.15 uur af laten lopen om meerdere keren per week de duiven op te gaan leren 

is iets waar de meesten niet eens van wíllen dromen! Hij wel en hij doét het ook. Dan moet je er 

veel voor over hebben, heel veel. En daarbij komt ook nog eens de pech dat Patrick, vooral dit 

jaar, enorm veel last heeft van de roofvogel. Gewoon bij huis ja, daar in Serooskerke! We gaan 

geen aantallen noemen maar er zijn bij hem al veel jonge, en ook oude, duiven ten prooi gevallen 

aan de “raafveugel” zoals ze dat op Flakkee en Tholen uitdrukken. Dat leverde al een hoop stress 

op bij zowel duiven als liefhebber.  Zaterdag leek het erop dat zich dat ook weer liet gelden, er 

arriveerden een heel kladje duiven tegelijk maar ze durfden niet te landen op de schuur of het 

hok. Een oude duivin redde de boel. Zij landde in één streep op de klep van de jongen en toen 

vielen er wat jongen achteraan. Helaas zijn Patrick ‘s lokkers ook opgegeten door de roofvogel, dus 

is hij nu een oude duivin aan het opleiden voor dat doel. 

Verbeteren                                                                                                                                                       

Schreven we vorige week nog over de successen op Walcheren en de mogelijke oorzaak daarvan, 

namelijk dat er meerdere spelers zijn die zich steeds willen verbeteren, welnu, Patrick is er daar 

één van. Gedurig is hij bezig om in de wintermaanden duiven aan te schaffen waarvan hij denkt 

dat ze zijn club duiven kunnen versterken. Hij koopt duiven bij sterk spelende liefhebbers in den 

lande maar ook dichtbij. Ook bij de combinatie waar schrijver dezes deel van uitmaakt. Vorig jaar 

nog. Maar toen had hij er veel pech mee, roofvogel, verspelen etc. Kom dit jaar maar een stel 

andere jongen halen was het advies en laat je portemonnee maar thuis! Aldus geschiedde en zo 

komen we bij het duifje wat de winst wist te behalen op deze openingsvlucht voor de jonge garde. 

Zij komt uit een koppel welks ringnummer bij beiden eindigt op 52. De vader is een product van 

een samenkweek met de beste doffer van de combinatie Beekman, de rooie Adwin x Liz, een van 

de beste duivinnen van de combinatie aan de Veerseweg. De moeder komt voort uit een ruiltje 

met Cees Schroevers. Zie voor details de stamboom. Verbeteren. Dat doe je door dergelijke acties! 

Niet stil zitten. Dat betekent achteruitgang, of snel of langzaam maar wel zeker! En achteruitgang 

is bij Patrick niet aan de orde. Integendeel! Hij is bezig aan een heel sterk seizoen en het is nog 

lang niet klaar. Er ligt nog meer moois in het verschiet, dat durven we wel voorzichtig te 

voorspellen. 

Van harte proficiat Patrick met dit fantastische en dik verdiende resultaat. “Doe zo voort”. 

Aaa. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 


